
Exempel på kallelse  
 

Du har fått en tid för besök till: 

 

<<Bokad_tid_ENSTAKA>> 

<<Bokad_resurs_ENSTAKA>> 

 

Vänligen gå först till kassan i entrén på Eugeniavägen 3 där du anmäler dig och betalar 

(kortbetalning) eller visar frikort. Du har också möjlighet att få faktura på besöksavgiften. Ibland kan 

det vara kö så kom gärna i god tid. Tag med dig legitimation. Gå därefter till Hiss A, Plan 5. Dörren 

till receptionen är A5:01.  

Information om hur du hittar hit och var du kan parkera, finns på karolinska.se.  

 

Vi ber dig att undvika parfym eller andra starka dofter vid besöket på mottagningen pga. allergier. 

 

Avbokning och ombokning 

Om tiden inte passar, vänligen kontakta oss så snart som möjligt via vår TeleQ-service på telefon, 08-

517 789 19 (knappval avboka/omboka). Alla kontaktuppgifter hittar du på mottagningens webbsida 

karolinska.se  eller 1177.se. 

 

Om du uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar innan besöket, faktureras besöksavgiften enligt 

gällande taxa. Gäller även om du har frikort. 

 

Ex 1: Hälsoskattning för cancerrehabilitering: Inför ditt mottagningsbesök ber vi dig fylla i 

formuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering som har skickats till ditt konto på 1177 vårdguidens 

e-tjänster. Saknar du möjlighet att fylla i via webben, kom i god tid före läkarbesöket så kan du fylla i 

hälsoskattningen på mottagningen.  

 

Ex 2: Hälsoskattning för cancerrehabilitering: Inför ditt mottagningsbesök ber vi dig fylla i 

formuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering som är bokad för dig elektroniskt. Du fyller i 

enkäten genom att använda de inloggningsuppgifter som medföljer denna kallelse.  Saknar du 

möjlighet att fylla i enkäten elektroniskt, vänligen kom i god tid före läkarbesöket så kan du fylla i 

hälsoskattningen på mottagningen. 

 

Tolk 

Vänligen meddela oss så snart som möjligt om du behöver en tolk vid besöket. 

 

LMA-kort och reservnummer 

Om du har LMA-kort eller reservnummer vänligen tag med det till besöket. 

 

Välkommen! 

 

Karolinska sjukhuset är ett universitetssjukhus och det innebär att på alla våra 

mottagningar arbetar blivande sjuksköterskor under utbildning tillsammans med våra 

ordinarie sjuksköterskor.  

 

 


